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Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul 

 

AVISO DE LICITAÇÃO Pregão Eletrônico nº 097/2022 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA DEFESA CIVIL DE SAPUCAIA DO SUL. 

 

INÍCIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 03/01/2023 às 17h00min. 

 

LIMITE PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 18/01/2023 às 13h45min. 

 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 18/01/2023 às 14h00min 

 

LOCAL: Município de Sapucaia do Sul, no seguinte endereço eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br ou em link no site www.sapucaiadosul.rs.gov.br 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 

 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 60 DIAS 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Unitário 

 

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A condição expressa no edital. 

 

PREGOEIRA RESPONSÁVEL: Aline Jacques 

 

Sapucaia do Sul, 02 de Janeiro de 2023. 
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Pregão Eletrônico nº. 097/2022 

Expediente Administrativo / Processo Digital – 26435/2022 

Requisição n°. 1790/2022 

 

O Município de Sapucaia do Sul, por meio da Diretoria de Compras e Licitações, torna público que realizará 

licitação na modalidade, Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Unitário regido pela Lei nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002, regulamentada pelos Decreto Municipal nº 3.520, de 18 de fevereiro de 2009; Decreto Federal 

nº 10.024/2019; Pelas Lei complementares 123/2006, 147/2014 e subsidiariamente pela Lei n° 8.666/93, de 

21 de junho de 1993, cujo objeto é a Aquisição de uniformes para Defesa Civil de Sapucaia do Sul, 

conforme especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I), o qual passa a ser parte integrante do 

presente edital, devendo ser observadas as seguintes disposições: 

 

1. Condições para participação: 

1.1. 1.1. Empresas legalmente constituídas cujo exercício da atividade econômica seja compatível com o 

objeto da presente licitação, que cumpram com os requisitos de habilitação descritos no item 5 deste edital 

e que tenham realizado o cadastro/credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas. 

1.2. Não poderão participar da presente licitação: 

1.2.1. Os interessados temporariamente suspensos de participar em licitação e impedidos de contratar com 

esta Administração Municipal, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei Federal 8.666/1993; 

1.2.2. As empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública nas suas 

esferas Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal 8.666/1993; 

1.2.3. Os interessados enquadrados nas hipóteses do artigo 9º, da lei federal 8.666/1993; 

1.2.4. As empresas que estiverem sob recuperação judicial, concordata, concurso de credores, dissolução, 

liquidação e/ou declaradas inidôneas pela Administração Pública, ou impedidas legalmente; 

1.2.5. Empresas que não funcionem no País; 

1.2.6. Pessoas Físicas. 

 
 

2. Credenciamento e participação do certame: 

2.1. Para participar do certame, o licitante deverá se credenciar no sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” 

através do site www.portaldecompraspublicas.com.br 

2.1.1. O credenciamento dos licitantes dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

2.1.2. O credenciamento do licitante junto ao provedor do sistema implicará a responsabilidade legal do 

licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes ao pregão eletrônico. 

2.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, 
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incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do 

sistema ou ao Município de Sapucaia do Sul, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido da senha, ainda que por terceiros. 

2.3. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

pregão, ficado responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão de seu representante. 

2.4. Como condição de participação no certame, a proponente, através de seu representante legal, deverá 

apresentar, exclusivamente por meio do sistema, as seguintes Declarações: 

a) DECLARAÇÃO assinada pelo representante legal da empresa, que comunicará fato superveniente 

e impeditivo de habilitação. Conforme modelo Anexo III item “a”. 

b) DECLARAÇÃO específica, assinada pelo representante legal da empresa, de que não foram 

declarados INIDÔNEOS para licitar ou contratar com o poder público, nos termos do inciso IV do art. 

87 da Lei Federal nº. 8.666/93, conforme modelo Anexo III, item “b”; 

c) DECLARAÇÃO que se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto pela Lei Complementar 

nº. 123/2006 e que não se utiliza indevidamente desse benefício, conforme modelo (Anexo III, item 

“d”) ou CERTIDÃO simplificada ou cópia do enquadramento em Microempresa – ME ou Empresa de 

Pequeno Porte – EPP, autenticada pela Junta Comercial. 

d) DECLARAÇÃO de que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, conforme 

modelo Anexo III, item “e”; 

e) DECLARAÇÃO específica de que não participou na elaboração do projeto básico / termo de 

referência e de não possuir vínculos de dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco 

por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado com o(s) 

responsável(is) pela elaboração do projeto básico / termo de referência, conforme modelo no Anexo III 

item “f”; 

2.5. Qualquer dúvida, em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida pelo número 

3003-5455 (atendimento nacional), junto à Central de Atendimento do Portal de Compras Públicas. 

 

3. Envio das propostas e Documentos de Habilitação: 

3.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do 

sistema, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, e poderão ser retirados ou 

substituídos até a abertura da sessão pública. 

3.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração sujeitará 

o licitante às sanções legais: 

3.2.1. O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências 

do edital, como condição de participação; 
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3.2.2. O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresas ou empresas de 

pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade 

cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 

arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123/2006, como condição para aplicação do disposto ao objeto deste 

edital. 

3.3. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados 

pelo(a) pregoeiro(a), deverão ser encaminhados no prazo máximo de 48 horas. 

 

4. Proposta: 

4.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras a sua proposta e lances; 

4.2. A Proposta de Preço deverá consignar expressamente os valores unitários e totais dos objetos deste 

edital, em moeda nacional. Nos preços deverão estar contempladas quaisquer vantagens, abatimentos, 

impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que 

eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, toda e qualquer despesa que venha a incidir sobre os 

preços do produto; 

4.3. O VALOR UNITÁRIO será considerado para a fase de lances; 

4.4. O prazo mínimo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão do 

pregão eletrônico. Se na proposta não constar, subentende-se 60 (sessenta) dias. 

4.5. As propostas deverão atender integralmente o Termo de Referência (Anexo I) deste edital. 

4.6. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes nos preços ofertados até, no 

máximo, duas casas decimais após a vírgula; 

4.7. Caso algum licitante apresente proposta de preços com mais de dois dígitos após a vírgula, os dígitos 

que ultrapassarem as duas casas decimais serão desconsiderados para fins de classificação e julgamento. 

 

4.8 Da Amostra: 

4.8.1. O licitante vencedor do lote deverá entregar uma amostra dos uniformes relacionados em cada item 

desse termo de referência com objetivo de avaliação técnica do objeto. 

4.8.2. As amostras deverão ser entregues na sede da Defesa Civil. Rua Tiradentes, 624, bairro Vacchi, 

Sapucaia do Sul. 

4.8.3. Na avaliação das amostras serão observadas a cor, textura, resistência, acabamento, tecido, material 

utilizado, logomarca e confecção dentro do especificado e conforme descritivos constantes neste termo de 

referência. 

4.8.4. O prazo para entrega do licitante vencedor será de 7 (sete) dias úteis. 
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4.9. Da Garantia: 

4.9.1. A Contratada deverá comprometer-se a prestar a garantia mínima de 03 meses para defeitos de 

fabricação. 

4.9.2. A substituição dos produtos, caso seja necessária, deverá ser efetivada em até 05 (cinco) dias úteis, 

contados da comunicação realizada pela Contratante.  

 
5. Documentação necessária para HABILITAÇÃO: 

5.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes documentos, observando o 

procedimento disposto no item 3 deste edital. 

5.2. Habilitação Jurídica: 

a) Registro Público, no caso de empresário individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado com todas as suas eventuais alterações 

supervenientes em vigor, consolidado, devidamente registrados em se tratando de sociedades 

empresárias; Acompanhados, quando for o caso, dos documentos societários comprobatórios de 

eleição ou designação e investidura dos atuais administradores; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado com todas as suas eventuais alterações 

supervenientes em vigor, consolidado, devidamente registrados em se tratando de sociedades 

simples; Acompanhados, quando for o caso, dos documentos societários comprobatórios de eleição 

ou designação e investidura dos atuais administradores; 

d) Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 

e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido por órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

5.3. Habilitação Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Pessoa Jurídica (CNPJ/ME); 

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

c) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil – RFB e quanto a Divida Ativa da União administrada pela Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante; 

f) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

5.4. Regularidade Trabalhista: 

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Endereço: Av. Leônidas de Souza, 1289 – CEP 93210-140 – Fone: (51) 3451.8000 
Web Site:  www.sapucaiadosul.rs.gov.br    Email: licitacoes.compras@sapucaiadosul.rs.gov.br 

Página 6 

5.5. Qualificação Econômica - financeira: 

a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não 

superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentação do documento. 

5.6. Declarações: 

c) DECLARAÇÃO conforme modelo Anexo III, item “c”, de que a empresa cumpre com o disposto no 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, Lei nº. 9.854/99 e na Lei federal n° 8.666/93, de que não 

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor 

de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze anos); 

5.7. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a 

data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública. 

5.8. Os documentos solicitados deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração Municipal ou publicação em órgão da 

imprensa oficial. 

5.9. Em sendo habilitados a Documentação e a Proposta de Preço, o licitante será considerado vencedor e 

lhe será adjudicado o objeto do certame. 

 

6. Procedimento licitatório: 

6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, o pregoeiro abrirá a sessão pública, com a 

divulgação das propostas de preço recebidas, as quais devem estar em perfeita consonância com o Termo 

de Referência - Anexo I deste edital. 

6.2. Incumbirá aos licitantes o acompanhamento das operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão e a responsabilidade pelos ônus decorrentes da perda de negócios pela inobservância 

das mensagens emitidas pelo sistema ou em razão de desconexão. 

6.3. Os licitantes deverão manter a impessoalidade, sob pena de serem excluídos do certame pelo 

pregoeiro.  

6.4. Serão consideradas aceitáveis as propostas que: 

a) atendam a todos os termos deste edital; 

b) contenham preço compatível com os praticados no mercado; 

c) Para a aceitabilidade e julgamento das propostas, o licitante classificado em primeiro lugar, logo 

após o encerramento da etapa de lances, será convocado com prazo definido pelo pregoeiro a 

encaminhar a proposta de preço final ajustada ao valor proposto. 

6.5. O Modo de disputa será “Aberto” conforme estipulado no Decreto Federal 10.024/2019; 

6.6. Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lance exclusivamente por meio do 

provedor eletrônico. 

6.7. Os licitantes poderão, durante o horário fixado para recebimento de lances, oferecer lances sucessivos, 
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com valores inferiores ao último lance registrado no sistema. 

6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo o lance recebido e registrado em 

primeiro lugar pelo provedor. 

6.9. Somente serão aceitos lances com intervalo mínimo de R$ 0,01 (Um centavo de Real) entre os 

mesmos. Qualquer lance eventualmente registrado com valor inferior a R$ 0,01 (Um centavo de Real) em 

relação ao último lance registrado será desclassificado pelo(a) Pregoeiro(a) responsável; 

6.10. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, sendo vedada a identificação do detentor do 

lance, conforme item 6.3 supracitado. 

6.11. No modo de disputa aberto, conforme item 6.5 deste edital, a etapa de envio de lances na sessão 

pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver 

lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública; 

6.12. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se 

tratar de lances intermediários; 

6.13. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos itens 6.11 e 6.12, a etapa de 

lances será encerrada automaticamente. 

6.14. A sessão pública do pregão só estará concluída depois de declarados os vencedores do certame e 

encerrado o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso, cabendo aos licitantes 

manterem-se conectados ao sistema até o final desta etapa. 

6.15. Após verificar se há necessidade de desempate previsto nos itens 6.19 e 6.20. O pregoeiro poderá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o 

menor lance, para que seja obtido preço melhor e assim decidir sobre sua aceitação. 

6.16. Em havendo desconexão entre o(a) pregoeiro(a) e os demais licitantes por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 

participantes. 

6.17. Quando houver desconexão com o pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema 

permanecerem acessível aos licitantes para recepção dos lances, os atos até então praticados serão 

considerados válidos, se possível a retomada do certame pelo(a) pregoeiro(a). 

6.18. O(A) pregoeiro(a) poderá suspender cancelar ou reabrir a sessão pública a qualquer momento. 

6.19. Será assegurada como critério de desempate a preferência de contratação para as Microempresas – 

ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, conforme a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 

2006, que tenham declarado que se enquadram nessas categorias.  

6.20. Entende-se por empate quando as propostas apresentadas pelas Microempresas – ME e Empresas 

de Pequeno Porte – EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada.  
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6.21. Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de Microempresas – ME e 

Empresas de Pequeno Porte – EPP.  

6.22. O Sistema de Compras Eletrônicas informará as empresas que se enquadrarem como Microempresas 

– ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP.  

6.23. Ocorrendo o empate, a Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP melhor classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 

será adjudicado em seu favor o objeto licitado. A proposta deverá ser apresentada no prazo máximo de 05 

(cinco) minutos a partir da solicitação do pregoeiro, sob pena de preclusão.  

6.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas – ME e Empresas de 

Pequeno Porte – EPP que se encontrem no intervalo estabelecido no item 6.20, será realizado sorteio 

eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

6.25. Não ocorrendo a contratação da Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 6.20, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito.  

6.26. Na hipótese de não contratação, nos termos previstos nos itens 6.19 e 6.20, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, ou seja, da empresa que não se 

enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentou a melhor proposta.  

6.27. O pregoeiro anunciará o licitante de melhor lance, imediatamente após o encerramento da etapa de 

lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão acerca da aceitação do lance 

de menor valor. 

 

7. Da Forma, Prazo e Local: 

7.1. Prazo: O prazo de entrega será de 30 (quinze) dias a contar do recebimento do empenho. Prazo maior 

que este deverá ser acordado previamente com o setor. 

7.2 Deverão ser entregues, após agendamento prévio, na Defesa Civil, localizada na Rua Tiradentes, 624, 

Bairro Vacchi, Sapucaia do Sul. 

7.3 No momento da entrega, a empresa vencedora deverá esperar pela conferência dos bens licitados no 

que diz respeito à quantidade, à qualidade e às especificações constantes no edital, sendo que eventuais 

trocas ou complementação de quantidades serão feitas no prazo de até 10 (dez) dias úteis, sempre em 

acordo com a anuência da administração municipal; 

7.4 Todos os produtos deverão estar em perfeitas condições de uso, na embalagem original e lacrados.ou 

troca de equipamentos que se fizerem necessárias para obtenção das condições mencionadas. 

 

8. Condições de pagamento: 

8.1. A forma de pagamento do Município de Sapucaia do Sul é por empenho de despesa. 
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8.1.1. A nota fiscal será encaminhada para a Secretaria Municipal da Fazenda em até 03 (três) dias úteis do 

seu recebimento. 

8.2. A fiscalização do Município somente atestará o recebimento do objeto e liberará a nota fiscal para 

pagamento, quando cumpridas pela CONTRATADA todas as condições pactuadas. 

8.3. O pagamento do preço dos produtos será feito pelo Município de Sapucaia do Sul, mediante a 

apresentação, pela CONTRATADA, da respectiva nota fiscal ou nota fiscal/fatura, emitida em nome da 

Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul, trazendo o número do empenho e do contrato a que se refere. Dito 

documento deverá ser atestado pelo gestor do contrato, designado pelo Secretário ou pelo próprio 

responsável pela pasta solicitante. 

8.4. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da respectiva fatura 

corretamente preenchida, pelo departamento competente da Secretaria Municipal da Fazenda. Se o término 

deste prazo coincidir com dia em que não houver expediente na Prefeitura, considerar-se-á como 

vencimento o primeiro dia útil imediato. 

8.5. As notas fiscais/faturas emitidas com erro deverão ser substituídas. Neste caso, o Município de 

Sapucaia do Sul efetuará a devida comunicação à CONTRATADA, para que dentro do prazo fixado para o 

pagamento, proceda na sua regularização. No mais, o Município disporá de até 15 (quinze) dias, a partir da 

correção das notas fiscais/faturas ou da sua substituição para efetuar o seu pagamento, sem prejuízo ao 

disposto no item 8.4. 

8.6. A liberação do pagamento ficará condicionada à consulta prévia ao Sistema de Cadastramento do 

Município para verificação da situação da CONTRATADA em relação às condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, cujo resultado será impresso e juntado ao processo. 

 

9. Sanções: 

9.1. A LICITANTE que, por qualquer forma, não cumprir as normas deste edital estará sujeita às seguintes 

sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa: 

9.1.1. Suspensão do direito de licitar e contatar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos e multa de 

10% sobre o valor estimado da contratação, no caso da LICITANTE deixar de entregar a documentação 

exigida para o certame; 

9.1.2. Em caso de manter comportamento inadequado durante o Pregão, estará sujeito ao afastamento do 

certame e a suspensão do direito de licitar e contatar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos; 

9.1.3. Caso o LICITANTE não mantenha a proposta e/ou se recuse injustificadamente à celebração do 

contrato ficará sujeito à suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 

(cinco) anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação. 

9.2. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado está sujeita às 

seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa: 

9.2.1. Advertência; 
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9.2.2. Multa; 

9.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais 

entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de Sapucaia do Sul; 

9.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

9.3. As sanções previstas nos subitens 9.2.1, 9.2.3 e 9.2.4 poderão ser aplicadas juntamente com a sanção 

de multa, desde que observado o princípio da proporcionalidade. 

9.4. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas do 

contrato celebrado. 

9.5. A multa aplicável será de: 

9.5.1. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo da execução do serviço, calculados sobre o valor 

total do contrato ou da nota de empenho, sem prejuízo da aplicação da multa prevista nos subitem 9.5.1 

quando for o caso; 

9.5.2. 10% (dez por cento) pela recusa injustificada em prestar o objeto, calculado sobre o valor 

correspondente à parcela do contrato não cumprida; 

9.5.3. 10% (dez por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de 

empenho; 

9.5.4. 10% (dez por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto quanto ao prazo 

de execução, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho. 

9.6. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 

vencimento do prazo de execução do serviço, se dia de expediente normal no órgão ou entidade 

interessada, ou do primeiro dia útil seguinte. 

9.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na prestação do serviço, a nota de empenho ou o 

contrato deverão ser, respectivamente, cancelada ou rescindido, exceto se houver justificado interesse 

público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa. 

9.8. Também pode ensejar a aplicação de multa à empresa contratada, o descumprimento, pela mesma, das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias, de segurança do trabalhador, entre outras afins, em relação aos 

seus empregados; A multa prevista será de 10% do valor total do contrato. 

9.9. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a participação 

em licitação e a contratação com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e 

Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de 

Sapucaia do Sul, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses: 

9.9.1. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA falhar ou fraudar na execução total ou 

parcial do contrato; 

9.9.2. Por até 5 (cinco) anos, quando a CONTRATADA: não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
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não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, cometer fraude fiscal ou 

praticar quaisquer atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação; 

9.10. O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de 

fornecedores do Município de Sapucaia do Sul são sanções administrativas acessórias à aplicação de 

suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, 

Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pelo Município, sendo aplicadas, por igual período. 

9.10.1. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será aplicada à 

vista dos motivos informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) 

anos de sua aplicação. 

9.10.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública permanecerá em 

vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a sanção – a qual será concedida sempre que a CONTRATADA 

ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta – limitada ao prazo de 2 (dois) anos em quaisquer 

hipóteses; 

9.10.3. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública produz efeitos em 

relação tanto à Administração Direta, Autárquica e Fundacional, às Empresas Públicas e Sociedades de 

Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de Sapucaia do Sul, 

quanto à Administração Pública da União, demais Estados, Municípios e Distrito Federal. 

9.11. Todas as sanções e penalidades aplicadas serão registradas no sistema de cadastramento de 

fornecedores do Município de Sapucaia do Sul; 

 

10. Impugnação e Recurso Administrativo: 

10.1. Impugnação: 

10.1.1. As impugnações deverão ser interpostas conforme Art. 24 do decreto federal nº. 10.024/19. Decairá 

do direito de impugnar os termos do edital, aquele licitante que não o fizer até o 3º (terceiro) dia útil que 

anteceder a abertura do envelope com a proposta, falha ou irregularidade que o viciar, sendo que tal 

comunicação terá efeito de recurso. 

10.1.2. As impugnações deverão ser protocoladas por meio eletrônico, através do endereço de e-mail 

licitacoes.compras@sapucaiadosul.rs.gov.br deverão estar acompanhadas de cópia simples do contrato 

social da empresa e do documento de identidade do representante legal da mesma. 

10.2. Recurso Administrativo: 

10.2.1. Dos demais atos relacionados com o pregão, ao final da sessão pública, qualquer licitante poderá 

manifestar imediatamente a intenção de recorrer, expondo a síntese de suas razões, em formulário 

eletrônico específico, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do 

recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número 
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de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

10.2.2. A falta de manifestação, conforme acima especificado, importará a decadência do direito de recorrer 

e a adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto ao vencedor. 

10.2.3. Não serão aceitas como recurso as alegações que não se relacionem às razões indicadas pelo 

licitante recorrente na sessão pública. 

10.2.4. O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo, e o seu acolhimento importará a 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

10.2.5. A apresentação de impugnação ou recurso após o prazo estipulado nos subitens 10.1.1 e 10.2.1 

receberá tratamento de mera informação. 

 

11. Dotação orçamentária: 

11.1. As despesas decorrentes correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s): 

 

Unidade Requisição Dotação 

Gabinete do Prefeito 
1790/2022 

71 

 

12. Das condições e prazo para assinatura do contrato: 

12.1. A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL convocará a empresa vencedora da licitação para assinar o contrato 

cuja minuta, em anexo, integra este edital, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair 

do direito à contratação, sem prejuízo das consequências da recusa injustificada previstas no art. 81 da Lei 

Federal nº. 8.666/93. 

12.2. Na data de assinatura do contrato, a empresa licitante vencedora, deverá estar com todos os 

documentos legalmente exigíveis, dentro do período de validade. 

 

13. Do contrato: 

13.1. O contrato que vier a ser celebrado terá prazo de vigência adstrita à validade dos respectivos créditos 

orçamentários, conforme art. 57 da Lei nº 8.666/93. 

 

14. Disposições gerais: 

14.1. As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes da interpretação do edital, deverão ser 

dirigidas por escrito ao pregoeiro, por meio do e-mail cadastrado no site do Portal de Compras Públicas, com 

antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada para a abertura da sessão pública. 

14.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas encontrar-se-ão à disposição dos 

interessados no site: www.portaldecompraspublicas.com.br e/ou no site: www.sapucaiadosul.rs.gov.br . 

14.3. Nenhuma indenização será devida ao licitante pela apresentação de documentação ou proposta 

relativa a esta licitação. 
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14.4. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados. 

14.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 

14.6. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança 

da contratação. 

14.7. Todas as decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos licitantes através do 

sistema de compras eletrônicas utilizado no certame, em www.portaldecompraspublicas.com.br, bem como 

por meio do web site oficial da Administração Pública de Sapucaia do Sul, em www.sapucaiadosul.rs.gov.br 

e, quando for o caso, mediante publicação no Diário Oficial dos Municípios do Rio Grande do Sul. 

14.8. É facultado ao pregoeiro ou ao seu superior hierárquico, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

14.9. As microempresas e as empresas de pequeno porte não estão isentas de apresentar a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista. 

14.9.1. Antes da adjudicação do lote à vencedora, sendo ela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

será verificada sua regularidade fiscal; 

14.9.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o 

prazo de cinco (5) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para 

regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

14.9.3. A não regularização da documentação no prazo previsto do item 15.9.2 implicará em decadência do 

direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a adjudicação do objeto, assinatura do contrato (quando for o caso) ou revogar a 

licitação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 

14.10. A participação nesta licitação implica aceitação de todos os termos deste edital. 

14.11. O Município de Sapucaia do Sul adjudicará o objeto desta licitação ao proponente que efetuar a 

melhor proposta de preço e for declarado habilitado pelo pregoeiro(a) responsável, reservando-se, 

entretanto, o direito de rever quaisquer atos em qualquer momento do certame, no caso de fato 

superveniente, sem que advenha direito a qualquer reivindicação ou indenização. 

14.12. A apresentação da proposta será a evidência de que o licitante examinou e aceitou completamente as 

normas desta licitação e que obteve da Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul todos os esclarecimentos 

satisfatórios a sua confecção, inclusive referente às normas, instruções e regulamentos necessários. 

14.13. Fazem parte integrante deste edital: o Termo de Referência – Anexo I, o Modelo de proposta/Planilha 

Orçamentária – Anexo II, os Modelos de declarações – Anexo III, a Minuta contratual – Anexo IV, bem como 
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a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, 

Decreto Municipal nº. 3.520, de 18 de fevereiro de 2009, e a Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 

1993. 

 

15. Do Foro: 

15.1. Fica eleito e convencionado, para fins legais e para dirimir questões oriundas desta licitação, o Foro da 

Comarca de Sapucaia do Sul, com renúncia expressa a qualquer outro. 

 

 

 

 

Sapucaia do Sul, __ de __________________  de 2022. 

 

 

 

 

 

_______________________________   _____________________________ 
      Nierison de Souza Machado                     Volmir Rodrigues 
      Diretor de Compras e Licitações                    Prefeito Municipal 
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Pregão Eletrônico nº. 097/2022 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

UNIFORMES PARA 

DEFESA CIVIL 

   Dezembro/2022 

 

 
 

1. Identificação: 

Uniforme para Defesa Civil – Solicitação Pregão Eletrônico 

 
 
 

1.1 Identificação da Instituição Proponente/Responsável: 
 

 
Proponente: 

Defesa Civil – Gabinete do Prefeito 

CNPJ: 
88.185.020/0001-25 

Endereço:  

Rua Tiradentes, 624 

CEP: 

93214-000 

DDD: 
51 

Tel: 
3474.8889 

Município: 

Sapucaia do Sul                                 UF: RS 

E-mail: 

defesacivil@sapucaiadosul.rs.gov.br 

Contato: 

André Luís Câmara 

Fone:  

51 999682638 

Cargo: 

Sargento 

Função: 

Diretor Defesa Civil 

Matrícula:  

6926 – 1 

  
 
 

2. Objetivo: 

Aquisição de uniformes para Defesa Civil de Sapucaia do Sul. 
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3. Justificativa: 

Considerando a padronização referente aos uniformes dos agentes da Defesa Civil, se faz 

necessária a aquisição do material para o efetivo. Considerando que os agentes apresentam-se 

ao público em ocorrências, sinistros, vistorias, eventos, a utilização de uniforme atende o tipo de 

serviço prestado. Sendo o servidor uniformizado de fácil identificação para a população. 

A Defesa Civil de Sapucaia do Sul desenvolve suas atividades em diversas áreas 

operacionais e preventivas. Devendo estar devidamente uniformizada e permitindo a sua 

identificação.  

Nesse cenário, os agentes da Defesa Civil com os uniformes convertem-se em uma medida 

indispensável para implantação da padronização funcional desses profissionais. 

Os uniformes apresentados na Planilha de Referência Quantitativa e Descrição (item 9) 

apresentam todas as características adequadas para o trabalho operacional dos agentes. Entre as 

especificações, o tipo de material e tecido, medidas e tamanhos, serigrafia customizada.  

Por fim, considerando a última compra há 6(seis) anos temos a necessidade imediata da 

aquisição dos uniformes. Cabe ressaltar que a Defesa Civil não tem em estoque nenhum 

uniforme. Como complemento os itens atuais utilizados dos uniformes apresentam grande 

desgaste e deterioração devido ao uso constante nas atividades. 

 

4. Justificativa do Quantitativo para Aquisição 

 

A Defesa Civil de Sapucaia do Sul apresenta em seu quadro efetivo de servidores a 

quantidade de 5(cinco) colaboradores. Além disso, como parte não integrante regular a Defesa 

Civil tem o grupo de voluntários. Esses integram de forma não permanente e sem remuneração o 

órgão.  

O pedido de uniformes é justificado pela quantidade de 06(seis) kits inciais. 

Produtos: Jaqueta (01unidade); Calça Operacional (02 unidades); Camiseta (02unidades); 

Camisa Polo (02 unidades); Boné (01 unidade); Colete Operacional (01unidade). 

Para tanto, a quantidade para a aquisição refere-se aos 05(cinco) integrantes do efetivo e 

01(um) Kit de uniformes reserva para uma previsão de aumento do efetivo em mais um integrante 

para 2022. A quantidade de coletes de reserva está relacionada com disponibilidade para o grupo 

de voluntários em caráter de rodízio. Na forma que estes coletes permanecem na Defesa Civil. 

 
5. Gestor e Fiscal: 

        Gestor: José Cláudio Prates  – Matrícula 93196 – Chefe Gabinete do Prefeito  
Fiscal: André Luís Câmara – Matrícula 6926-1 – Diretor Defesa Civil 
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6. Local de Entrega dos Produtos: 

Os itens relacionados deverão ser entregues na Defesa Civil, localizada na Rua Tiradentes, 

624, Bairro Vacchi, Sapucaia do Sul. 

 

7. Prazo e local de Entrega: 

O prazo de entrega e fornecimento do material será de 30 (trinta dias), a partir da emissão do 

empenho. 

Os bens deverão ser entregues na sede da Defesa Civil, localizada na Rua Tiradentes,624, 

Bairro Vacchi, Sapucaia do Sul. 

 

8. Dotação Orçamentária: 

Órgão – Gabinete do Prefeito 

Unidade – 4 COMDEC 

Ação: 2005 – Manutenção das atividades de defesa civil 

Referência – 66 

33390300000000000000 – Material de consumo 

 
 
9. Planilha de Referência Quantitativa e Descrição: 

 
Item Quant. Descrição 

01 06 
unid. 

Jaqueta impermeável 
Descritivo: 
JAQUETA REVERSÍVEL MODELO PARKA COM CAPUZ DESTACÁVEL. CONFECCIONADA EM TECIDO SEICHELES 

IMPERMEÁVEL COM 2 (DUAS) CAMADAS DE RESINA SINTÉTICA COM UM LADO DA JAQUETA NA PARTE DO CAPUZ 

DESTACÁVEL NA COR AZUL MARINHO NOITE E DO OUTRO LADO A COR LARANJA ENTRE OS DOIS LADOS DO SEICHELES É 

COLOCADO UMA MANTA ACRÍLICA DE GRAMATURA 80 COM APROXIMADAMENTE 3 CM DE ESPESSURA . 

O LADO AZUL ÉCOMPOSTO DE 2 BOLSOS EMBUTIDOS NA ALTURA DO PEITO DIREITO E ESQUERDO COM FECHAMENTO 

POR ZÍPER DE 15 CM COBERTO.  

NA ALTURA DA CINTURA DOIS BOLSOS EMBUTIDOS NA VERTICAL COM ABERTURA DE 17CM FECHADOS POR ZÍPER 

TAMPADOS POR LAPELA INVERTIDA NOS PUNHOS ACIMA DO BOLSO DO PEITO DO LADO DIREITO É COSTURADO UM 

VELCRO DE 2,5CM DE LARGURA POR 15 CM DE COMPRIMENTO. 

ACIMA DO BOLSO ESQUERDO E COSTURADO UM VELCRO DE 2CM DE LARGURA POR 4 CM DE ALTURA. O AJUSTE DE 

LARGURA É FEITO POR TIRA DE 2CM DE LARGURA E VELCRO. NO LADO AZUL MARINHO UMA TIRA DE PROTEÇÃO DO 

ZÍPER DE 5CM FRONTAL QUE VAI EM TODA A EXTENSÃO E FECHADO POR BOTÕES DE PRESSÃO. 

NOS BRAÇOS A 3CM DO OMBRO NA ALTURA DO PEITO ESQUERDO UM BOLSO EMBUTIDO COM FECHAMENTO POR ZÍPER 

PARA GUARDAR O CAPUZ. 

NA ALTURA DA CINTURA DOIS BOLSOS EMBUTIDOS NA VERTICAL COM ABERTURA DE 17CM FECHADOS POR ZÍPER E 

TAMPADOS POR LAPELA INVERTIDA. COM 

REFLETIVO DE 5CM DE LARGURA COBERTO POR PLÁSTICO TRANSPARENTE CRISTAL E ACABAMENTO POR DEBRUM 

MARINHO DE 0,5CM DE CADA LADO E COSTURADO EM TODA A CIRCUNFERÊNCIA DA CINTURA E NA ALTURA DOS PUNHOS 

DO LADO EXTERNO. 

NOS PUNHOS O AJUSTE DE LARGURA É FEITO POR TIRA DE 2CM DE LARGURA E VELCRO. BORDADOS DA DEFESA CIVIL. 

BRASÃO DA DEFESA CIVIL DE SAPUCAIA DO SUL EM SERIGRAFIA DE ALTA QUALIDADE NO LADO ESQUERDO DO PEITO 
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MEDINDO 7CM DE LARGURA POR 9CM DE ALTURA; NOME DE SERVIÇO EM BORDADO DE ALTA QUALIDADE NO LADO 

DIREITO EM LETREIRO COR AZUL ESCURO, E A “TIPAGEM SANGUÍNEA” EM LETREIRO VERMELHO, FONTE ARIALBOLD, 

TAMANHO 10MM DE ALTURA POR 5MM DE LARGURA; LISTEIS EM SERIGRAFIA DE ALTA QUALIDADE NAS PARTES 

SUPERIORES DAS MANGAS, A PARTIR DE 4,5CM DA COSTURA DO CORPO DA CAMISA, SENDO: NO LADO DIREITO, LISTEL 

EM ARCO COM A INSCRIÇÃO “SAPUCAIA DO SUL -RS”, MEDINDO 3CM (ALTURA) X 12CM (LARGURA) EM FONTE ARIALBOLD, 

COR AZUL ESCURO, TAMANHO 1CM (ALTURA) X 0,5CM (LARGURA); E ABAIXO DESTEARCO, A “BANDEIRA DE SAPUCAIA DO 

SUL” EM TAMANHO DE 7CM (LARGURA) X 5CM (ALTURA); TAMANHO SOB MEDIDA. 

LAUDOS OBRIGATÓRIOS PARA APRESENTAÇÃO REFERENTES AOS UNIFORMES (JAQUETA IMPERMEÁVEL). 

GRAMATURA DO TECIDO CONFORME NORMA ABNT NBR 10591:2008. 

ANALISE DE FIBRAS TECIDO CONFORME NORMA AATCC 20:2018  EAATCC 20A : 2018. 

GRAMATURA DA MANTA ACRILICA CONFORME NORMA ABNT NBR 10591:2008. 

ANALISE DE FIBRAS DA MANTA ACRILICA CONFORME NORMA AATCC 20:2018 E AATCC 20A :2018. 

ENTREGA: 

AS PEÇAS DEVERÃO SERA CONDICIONADAS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGENS PLÁSTICAS, LACRADAS. 

O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LIMPEZA DE FIOS E DAS LINHAS EXCEDENTES DE COSTURAS QUE NÃO PODERÃO 

APRESENTAR DESCONTINUIDADES E/OU DESVIOS EXTERNOS E DEVERÃO SER PLANAS; NÃOAPRESENTAR DESFIAMENTO 

NA SUPERFÍCIE DO TECIDO, NEM ESGARÇAMENTODE COSTURAS; AS BORDAS DEVERÃO SER ACABADAS COM BAINHAS 

DE ALTA QUALIDADE E EXCELENTE ASPECTO VISUAL; A ESTAMPARIA DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE, NITIDEZ DE 

DETALHES, CORES CONSISTENTES, APRESENTANDO RESISTÊNCIA A DOBRADURAS E AMASSAMENTOS; 

ETIQUETA INTERNA, INFORMANDO: 1–COMPOSIÇÃO DO TECIDO; 2- MODO/SÍMBOLOS DE LAVAGEM; 3-MODELO/TAMANHO 

DO MANEQUIM; 4-RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO FORNECEDOR DA CONFECÇÃO GARANTIA MÍNIMA DE 1ANO CONTRA 

DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas as imagens são meramente ilustrativas, O produto deve ser similar com as características descritas neste 
documento. 

 

02 09 
Unid. 

Colete Operacional em RipStop 
 
Descritivo: 
COLETE CONFECCIONADO EM TECIDO RIPSTOP 70% POLIÉSTER 30% ALGODÃO, COM TRAMA E URDUME A ZERO E 

NOVENTA GRAUS. FORMANDO QUADRICULADOS  DE RETENÇÃO DE PROGRESSÃO DE RASGOS, FIOS COM TRAMA DE 30/2 

E URDUMENE 30/2, COM TEXTURA DE URDUME COM 24 FIOS/CM E TRAMA COM 24 FIOS/CM CONSTRUÇÃO DO RIPSTOP 1 

FIO A CADA 7MM NA TRAMA E URDUME. SENDO FIO DO RIPSTOP DE POLIÉSTER 280 DTEX DE ALTA TENACIDADE 

GRAMATURA DE 225 APROXIMADAMENTE 5% (G/M2), NA COR LARANJA EM FORMATO DE GOLA “V”COM ZÍPER DENTADO 

LARANJA, PARA FECHAMENTO. PRÓXIMO A ALTURA DOS OMBROS É COSTURADO UMA FITA AZUL MARINHO DE 5 CM DE 

LARGURA EM TODA A EXTENSÃO DAS FRENTES E BEM AO CENTRO É COSTURADO UMA FITA REFLETIVA DE 2,5CM DE 

LARGURA NA ALTURA DO OMBRO. COSTURADO DO LADO DIREITO UMA PLATINA DE 5 CM DE LARGURA POR 7CM DE 

COMPRIMENTO COM FECHAMENTO POR BOTÃO AZUL MARINHO E ABAIXO DA CAVA APROXIMADAMENTE 8CM. NA PARTE 

DA FRENTE É COSTURADA UMA FITA AZUL MARINHO DE 5CM DE LARGURA. EM CIMA DA FITA AZUL MARINHO 

CENTRALIZADO OUTRA FITA REFLETIVA DE 2,5 CM. E ABAIXO DA FITA AZUL MARINHO SÃO COSTURADOS DOS DOIS 

LADOS BOLSOS SANFONADOS MEDINDO 23CM DE LARGURA POR 16 CM DE ALTURA COM FECHAMENTO POR ZÍPER 

DENTADO LARANJA. EM CIMA DO BOLSO DIREITO SÃO APLICADOS DOIS BOLSOS MEDINDO 11CM DE LARGURA POR 11CM 

DE ALTURA COM FECHAMENTO POR VELCRO E ESCONDIDO POR UMA LAPELA. NO LADO ESQUERDO SERÁ APLICADO 1 

BOLSO MEDINDO 17CM DE LARGURA POR 11CM DE ALTURA COM FECHAMENTO POR VELCRO E ESCONDIDO POR UMA 

LAPELA SOBREPOSTA ACIMA DA FITA AZUL MARINHO. AO LADO DIREITO DO ZÍPER DE ABERTURA SERÁ COSTURADO UM 

PORTA CANETA DUPLO. DE CADA LADO DO ZÍPER NA ALTURA DO PEITO SERÁ COSTURADO UM BOLSO SANFONADO 

MEDINDO 11 CM DE LARGURA POR 14 CM DE ALTURA DE CADA LADO DO COLETE PARA AJUSTE DE CINTURA TERÁ DUAS 

ARGOLAS DE METAL COM REGULAGEM POR UMA FITA DE 2CM DE LARGURA POR 10 CM DE COMPRIMENTO. 

 NA ALTURA ACIMA DO BOLSO ESQUERDO SERÁ COSTURADO UM VELCRO DE 2,5CM DE LARGURA POR 11CM DE 

COMPRIMENTO. DO LADO DIREITO DO COLETE NO FINAL É COSTURADO POR 5CM DE COMPRIMENTO. NAS COSTAS DO 

COLETE A 10 CM DE ALTURA DO PESCOÇO SERÁ COSTURADO UMA FITA AZUL MARINHO DE 5CM DE LARGURA COM UMA 

FITA REFLETIVA DE 2,5CM CENTRALIZADA DE OMBRO A OMBRO. NA ALTURA DA CAVA SERÁ COSTURADO UM BOLSO 

PLANO DE 42CM DE LARGURA POR 20CM DE ALTURA COM FECHAMENTO POR ZÍPER DENTADO DO LADO DIREITO DAS 
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COSTAS MEDINDO 18 CM DE ABERTURA. 

DETALHES FRENTE: NOME DE SERVIÇO EM BORDADO DE ALTA QUALIDADE NO LADO DIREITO EM LETREIRO AZUL 

MARINHO NOITE, E A “TIPAGEM SANGUÍNEA” EM LETREIRO VERMELHO, FONTE ARIALBOLD, TAMANHO 10MM DE ALTURA 

POR 5MM DE LARGURA; BRASÃO DA DEFESA CIVIL DE SAPUCAIA DO SUL EM BORDADO DE ALTA QUALIDADE NO LADO 

ESQUERDO DO PEITO MEDINDO 7CM DE LARGURA POR 9CM DE ALTURA;DETALHES COSTAS: NAS COSTAS DO COLETE 

DEVERÁ SER BORDADO AS INSCRIÇÕES “DEFESA CIVIL” EM SEMICÍRCULO, COR AZUL MARINHO NOITE, EM FONTE 160 

(CENTO E SESSENTA) ARIALBOLD; DENTRO DO SEMICÍRCULO DEVERÁ SER BORDADA AINSCRIÇÃO “SAPUCAIA DO SUL - 

RS” EM LINHA RETA, COR AZUL MARINHO NOITE, EM FONTE 115 (CENTO E QUINZE) ARIALBOLD. 

TAMANHO SOB MEDIDA. 

LAUDOS OBRIGATÓRIOS PARA APRESENTAÇÃO REFERENTES AOS UNIFORMES (COLETE OPERACIONAL EM RIPSTOP). 

COMPOSIÇÃO DO TECIDO CONFORME NORMA AATCC 20: 2013 E AATCC 20 A : 2014 

ARMAÇÃO DO TECIDO CONFORME NORMA ABNT NBR 12546 : 1991 

GRAMATURA CONFORME NORMA ABNT NBR 10591:2008 

ENTREGA: 

AS PEÇAS DEVERÃO SERA CONDICIONADAS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGENS PLÁSTICAS, LACRADAS. 

O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LIMPEZA DE FIOS E DAS LINHAS EXCEDENTES DE COSTURAS QUE NÃO PODERÃO 

APRESENTAR DESCONTINUIDADES E/OU DESVIOS EXTERNOS E DEVERÃO SER PLANAS; NÃOAPRESENTAR DESFIAMENTO 

NA SUPERFÍCIE DO TECIDO, NEM ESGARÇAMENTODE COSTURAS; AS BORDAS DEVERÃO SER ACABADAS COM BAINHAS 

DE ALTA QUALIDADE E EXCELENTE ASPECTO VISUAL; A ESTAMPARIA DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE, NITIDEZ DE 

DETALHES, CORES CONSISTENTES, APRESENTANDO RESISTÊNCIA A DOBRADURAS E AMASSAMENTOS; 

ETIQUETA INTERNA, INFORMANDO: 1–COMPOSIÇÃO DO TECIDO; 2- MODO/SÍMBOLOS DE LAVAGEM; 3-MODELO/TAMANHO 

DO MANEQUIM; 4-RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO FORNECEDOR DA CONFECÇÃO  

GARANTIA MÍNIMA DE 1ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas as imagens são meramente ilustrativas, O produto deve ser similar com as características descritas neste 

documento. 
 
 

03 12 
unid. 

Calça Operacional Azul Marinho – Rip Stop 
 
Descritivo: 

1 TECIDOS: 

1.1 TECIDO PRINCIPAL: TIPO RIP STOP, NA COR AZUL MARINHO NOITE, PADRÃO GUARDA MUNICIPAL. 

COMPOSIÇÃO (NORMA 20/13 E 20A/18 DA AATCC): 52% ALGODÃO E 48% POLIÉSTER; TOLERÂNCIA: ± 3 

P.P.GRAMATURA (NORMANBR10591/08)(G/M²):250G/M2;TOLERÂNCIA:6%.TÍTULO(NORMANBR13216/94)(NE):TRAMA–

14,80;URDUME –17,90;TOLERÂNCIA:±6%. 

DENSIDADE(NORMANBR10588/2015):TRAMA–22,00FIOS/CM;URDUME–43,50FIOS/CM;TOLERÂNCIA:±6%. 

ESTRUTURA(ABNTNBR12546/2017):TECIDOMAQUINETA DO DERIVADO DE SARJA, COM EFEITO RIPSTOP; TOLERÂNCIA 

:NÃOPERMITIDA VARIAÇÃO. 

 

RESISTÊNCIA ATRAÇÃO E ALONGAMENTO(NORMAABNT NBR ISO 13934-1:2016)RESISTÊNCIAATRAÇÃO(KGF):TRAMA–

48,00;URDUME–100,00; TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO;ALONGAMENTO(%): TRAMA–23;URDUME –

14;TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. 

CLASSE DO CORANTE: POLIÉSTER–DISPERSO; ALGODÃO–ÀTINA; TOLERÂNCIA: NÃO PERMITIDA VARIAÇÃO. 

SOLIDEZ DA COR AO SUOR(NBRISO105E04/14) ÁCIDO–4/5;ALCALINA–4/5;TOLERÂNCIA:VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. 

 

- À LUZ (NBRISO105B02/19) – APARELHO XENOTESTQ-SUN–MODELOXE-2(25HORAS):NOTA:4; TOLERÂNCIA: VALOR DE 

REFERÊNCIAMÍNIMO. 

-  

- ÀFRICÇÃO(NBRISO105X12/19): SECO–4/5; ÚMIDO 3/4; TOLERÂNCIA:VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. 
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PILLING (NORMAISO12945-1/2020): NOTA:5;TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. 

CÁLCULO DA DIFERENÇA DE COR (NORMA 173/09 DAAATCC):ILUMINATED65–10º;L*=20;A*=0,8;B* =-3,5;DE<1,80. 

1.2 TECIDO FORRO DE BOLSO: LISO, NACORPRETA, COMPOSIÇÃO 67%POLIÉSTER E 33%ALGODÃO (TOLERÂNCIA±8%), 

GRAMATURA 135G/M² (TOLERÂNCIA ±5%). 

2–AVIAMENTOS: 

- LINHA: NA CORDO TECIDO, EM POLIÉSTER,TÍTULO80,KOBANOUSIMILAR; 

- LINHA: NAC ORDOTECIDO,100%POLIÉSTER,TEXTURIZADA(BALLON); 

- BOTÕES: 

NYLON, FOSCO , NA COR DO TECIDO, COM 4 FUROS, TAMANHO 24(15,24MM), ABAULADO NA PARTE SUPERIOR 

EXTERNA; 

- ZÍPER BRAGUILHA:FIXO, DE META LANTI-FERRUGINOSO, TRAVA AUTOMÁTICA, CREMALHEIRA 

MÉDIA(4,5MMA5,0MMDELARGURA), NA COR PRETA; 

- VELCRO: 100%POLIAMIDA, DE EXCELENTE QUALIDADE, NA COR PRETA, COM 2,0CM DE LARGURA; 

- ENTRETELA PARA LAPELAS DOS BOLSOS: TECIDO, TERMOCOLANTE, 100% ALGODÃO COM 180G/M² (TOLERÂNCIA± 

5%). 

3–ESPECIFICAÇÕES DO CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS: 

CÓS: DO MESMO TECIDO DA CALÇA, AUTO AJUSTÁVEL POR ELÁSTICOS, QUE PERMITE UM AUMENTO DE 6,0CM A 

8,0CMNO CONTORNO TOTAL DO CÓS. MEDINDO 4,5CM DE LARGURA, COM A PARTE INTERNA TODA RECOBERTA COM 

ENTRETELA, FORMADO PELA PARTE TRASEITA QUE SE ESTENDE ALÉM DA ABERTURA DO BOLSO FRONTAL ATÉ O 

RECORTE DO FORRO DO BOLSO E ASSIM NÃO FICANDO A EXTREMIDADE DESSA PROJEÇÃO APARENTE NA BORDA 

SUPERIOR DO CÓS FRONTAL.  E TEM EM SUA PONTA EMBUTIDO UM ELÁSTICO DE 3,0CM DE LARGURA E 

COMPRIMENTO ÚTIL ENTRE 4,5CM E 5,0CM, CUJA EXTREMIDADE OPOSTA TEM A PONTA DOBRADA NO MÍNIMO 1,0CM 

PARA SEU INTERIOR E É FIXADA INTERNAMENTE AO CÓS ENCOBERTA PELA PRESILHA FRONTAL. A PARTE FRONTAL 

DO CÓS ESTENDE-SE PARA AS COSTAS, PASSANDO SOB A PRESILHA LATERAL ETAMBÉM TEM EM SUA EXTREMIDADE 

FIXADO UM ELÁSTICO DE 4,0CM DE LARGURA E COMPRIMENTO ÚTIL DE 3,5CM A4,0CM, QUE FICA EMBUTIDO SOB UMA 

ETIQUETA ENTRETELADA INTERNAMENTE, FIXADA RENTE A EXTREMIDADE TRASEIRADO PASSADOR LATERAL, 

CONFECCIONADA DO MESMO TECIDO DA CALÇA, MEDINDO 9,5CM (TOLERÂNCIA ± 0,5CM) 

DECOMPRIMENTOE5,5CMDEALTURA,TRAVETADASNOSCANTOSDAABERTURA, SENDO QUE O ELÁSTICO NÃO DEVE 

APARECER NO LADO EXTERNO DO CÓS AO SER TENSIONADO PARA ATINGIR A MAIOR MEDIDA. OS ELÁSTICOS DEVEM 

SER FIXADOS EM AMBAS AS EXTREMIDADES POR TRAVETES EM TODAS A EXTENSÃO E NÃO PODE HAVER 

DESFIAMENTO DOS MESMOS. 

CONTENDO 05(CINCO) PASSADORES EXTERNOS PARA CINTO,DO MESMO TECIDO DA CALÇA, MEDINDO 4,0CM DE 

LARGURA E 6,0CM DE ALTURA, COM PESPONTO SIMPLES DE 0,2CM NAS EXTREMIDADES LATERAIS, EMBUTIDO 

ENTREGAS NA PARTE INFERIOR DO CÓS, FIXADOS COM COSTURA RETA E TRAVETADOS NAS EXTREMIDADES DA 

PARTE SUPERIOR E IN-FERIOR. OS PASSADORES SERÃO DISTRIBUÍDOS DA SEGUINTE FORMA: TRASEIRO 

CENTRALIZADO PELA JUNÇÃO DO GANCHOTRASEIRO, LATERAIS JUNTO À COSTURA DE UNIÃO LATERAL DAS PERNAS 

(SOBRE PARTE TRASEIRA DA PEÇA) E FRONTAIS COBRINDO A COSTURA DE FIXAÇÃO DO ELÁSTICO FRONTAL, 

POSICIONADAS APROXIMADAMENTE ENTRE O MEIO DA BRAGUILHA E ABERTURA DOS BOLSOS FRONTAIS. 

AS PONTAS DO CÓS DEVEM ESTAR ALINHADAS, COM TRAVETES ONDE PRENDE O ZÍPER E FECHAMENTO COM UM 

BOTÃO ECASEADO; SENDO QUE O CASEADO DEVERÁ SER FEITO NA PONTA DIREITA DO CÓS, DE MANEIRA QUE O 

BOTÃO NÃO FIQUE APARENTE. 

 

DETALHAMENTO DO CÓS: 
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BOLSOS FRONTAIS: 

DOIS BOLSOS ,UM DE CADA LADO TIPO FACA, INICIANDO JUNTO À COSTURA DO CÓS, SEPARADO 2,0CM DA COSTURA 

LATERAL. SENDO 17,0CM DE ABERTURA E 28,0CM DE PROFUNDIDADE (MEDIDA DE PROFUNDIDADE CONSI-DERADA EM 

MÉDIA PARA TAMANHO 44, DEVENDO SER OBSERVADO À PROPORCIONALIDADE DAS NUMERAÇÕES). 

ABERTURA COM PESPONTO DUPLO E COM TRAVETES NAS EXTREMIDADES. ESPELHO E VISTA INTERNA EM TECIDO 

PRINCIPAL,TENDO O ESPELHO MEDIDAS MÍNIMAS DE 7,0CM DE TECIDO ALÉM DA ABERTURA DO BOLSO E VISTA INTERNA 

TAMBÉM COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 5,0CM DE MANEIRA A EVITAR QUE O FORRO APAREÇA EM 

DEMASIADO.OSFORROSDOS 

TAMANHO SOB MEDIDA. 

 

 

LAUDOS OBRIGATÓRIOS PARA APRESENTAÇÃO REFERENTES AOS UNIFORMES (CALÇA OPERACIONAL AZUL MARINHO EM 

RIPSTOP). 

COMPOSIÇÃO DO TECIDO CONFORME NORMA AATCC TM 20:2013 e AATCC TM 20ª:2020 

TÍTULOS DE FIOS (TEX ) CONFORME NORMA ABNT NBR 13216:1994 

TITULOS DE FIO (NE) CONFORME NORMA ABNT NBR 13216:1994 

SOLIDEZ DA COR Á LUZ CONFORME  NORMA ABNT NBR ISO 105-B02:2019 

GRAMATURA DO TECIDO CONFORME NORMA ABNT NBR 10591:2008 

ARMAÇÃO DO TECIDO CONFORME NORMA ABNT NBR 12546:2017 

NUMEROS DE FIOS CONFORME NORMA  ABNT NBR 10588:2015 

RESISTÊNCIA A TRAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 13934-1:2016 

ALONGAMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 13934-1:2016 

TENDENCIA A FORMAÇÃO DE PILLING CONFORME NORMA ISO 12945-1:2020 

SOLIDEZ AO SUOR CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 105-E04:2014 

SOLIDEZ DA COR A FRICÇÃO A SECO CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 105-X12:2019 
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SOLIDEZ DA COR A FRICÇÃO A UMIDO CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 105-X12:2019 

CALCULO DA DIFERENÇÃ DE COR CONFORME NORMA AATCC 173/2009 

ENTREGA: 

AS PEÇAS DEVERÃO SERA CONDICIONADAS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGENS PLÁSTICAS, LACRADAS. 

O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LIMPEZA DE FIOS E DAS LINHAS EXCEDENTES DE COSTURAS QUE NÃO PODERÃO 

APRESENTAR DESCONTINUIDADES E/OU DESVIOS EXTERNOS E DEVERÃO SER PLANAS; NÃOAPRESENTAR DESFIAMENTO 

NA SUPERFÍCIE DO TECIDO, NEM ESGARÇAMENTODE COSTURAS; AS BORDAS DEVERÃO SER ACABADAS COM BAINHAS 

DE ALTA QUALIDADE E EXCELENTE ASPECTO VISUAL; A ESTAMPARIA DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE, NITIDEZ DE 

DETALHES, CORES CONSISTENTES, APRESENTANDO RESISTÊNCIA A DOBRADURAS E AMASSAMENTOS; 

ETIQUETA INTERNA, INFORMANDO: 1–COMPOSIÇÃO DO TECIDO; 2- MODO/SÍMBOLOS DE LAVAGEM; 3-MODELO/TAMANHO 

DO MANEQUIM; 4-RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO FORNECEDOR DA CONFECÇÃO  

GARANTIA MÍNIMA DE 1ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 

 

 
Todas as imagens são meramente ilustrativas, O produto deve ser similar com as características descritas neste 

documento. 
 

04 12 
unid. 

Camiseta manga curta gola pólo 
 

Descritivo: 
 
CAMISETA MANGA CURTA GOLA POLO MODELO (UNISSEX) NA COR LARANJA, COM OS SEGUINTES DETALHES DE 

CONFECÇÃO:TECIDO MISTO DE POLIÉSTER ANTIPILLING (65%) E ALGODÃO (35%). COM GOLA OLÍMPICA E BAINHA 

SIMPLES, SENDO A GOLA GUARNECIDA POR MALHA SANFONADA (RIBANA) COM 25MM DE LARGURA E AS MANGAS 

FINDADAS EM BAINHA COM 20MM. BRASÃO DA DEFESA CIVIL EM SERIGRAFIA DE ALTA QUALIDADE NO LADO ESQUERDO 

DO PEITO MEDINDO 7CM DE LARGURA POR 9CM DE ALTURA; NOME DE SERVIÇO EM SERIGRAFIA DE ALTA QUALIDADE NO 

LADO DIREITO DO PEITO EM LETREIRO AZUL MARINHO ESCURO, E A “TIPAGEM SANGUÍNEA” EM LETREIRO VERMELHO, 

FONTE ARIALBOLD, TAMANHO 10MM DE ALTURA POR 5MM DE LARGURA.TODOS AS SERIGRAFIAS DE ALTA QUALIDADE 

DEVEM SER CONFECCIONADOS EM ALTA DEFINIÇÃO TAMANHOS: SOB MEDIDA. 

LAUDOS OBRIGATÓRIOS PARA APRESENTAÇÃO REFERENTES AOS UNIFORMES (CAMISETA MANGA CURTA GOLA CURTA). 

COMPOSIÇÃO DO TECIDO CONFORME NORMA AATCC 20:2018 e AATCC 20 A :2018. 

COMPOISÇÃO DO TECIDO GOLA POLO CONFORME NORMA AATCC 20:2018 e AATCC 20 A :2018. 

ENTREGA: 

AS PEÇAS DEVERÃO SERA CONDICIONADAS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGENS PLÁSTICAS, LACRADAS. 

O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LIMPEZA DE FIOS E DAS LINHAS EXCEDENTES DE COSTURAS QUE NÃO PODERÃO 

APRESENTAR DESCONTINUIDADES E/OU DESVIOS EXTERNOS E DEVERÃO SER PLANAS; NÃOAPRESENTAR DESFIAMENTO 

NA SUPERFÍCIE DO TECIDO, NEM ESGARÇAMENTODE COSTURAS; AS BORDAS DEVERÃO SER ACABADAS COM BAINHAS 

DE ALTA QUALIDADE E EXCELENTE ASPECTO VISUAL; A ESTAMPARIA DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE, NITIDEZ DE 

DETALHES, CORES CONSISTENTES, APRESENTANDO RESISTÊNCIA A DOBRADURAS E AMASSAMENTOS; 

ETIQUETA INTERNA, INFORMANDO: 1–COMPOSIÇÃO DO TECIDO; 2- MODO/SÍMBOLOS DE LAVAGEM; 3-MODELO/TAMANHO 

DO MANEQUIM; 4-RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO FORNECEDOR DA CONFECÇÃO  

GARANTIA MÍNIMA DE 1ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 
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05 

 
12 
unid. 

 
Camiseta manga curta 

 
Descritivo: 
CAMISETA MANGA CURTA MODELO (UNISSEX) NA COR LARANJA, COM OS SEGUINTES DETALHES DE CONFECÇÃO: 

TECIDO MISTO DE POLIÉSTER ANTIPILLING (65%) E ALGODÃO (35%). COM GOLA OLÍMPICA E BAINHA SIMPLES, SENDO A 

GOLA GUARNECIDA POR MALHA SANFONADA (RIBANA) COM 25MM DE LARGURA E AS MANGAS FINDADAS EM BAINHA COM 

20MM. BRASÃO DA DEFESA CIVIL EM SERIGRAFIA DE ALTA QUALIDADE NO LADO ESQUERDO DO PEITO MEDINDO 7CM DE 

LARGURA POR 9CM DE ALTURA; NOME DE SERVIÇO EM SERIGRAFIA DE ALTA QUALIDADE NO LADO DIREITO DO PEITO EM 

LETREIRO AZUL MARINHO ESCURO, E A “TIPAGEM SANGUÍNEA” EM LETREIRO VERMELHO, FONTE ARIAL BOLD, TAMANHO 

10MM DE ALTURA POR 5MM DE LARGURA. TODAS AS SERIGRAFIAS DE ALTA QUALIDADE DEVEM SER CONFECCIONADOS 

EM ALTA DEFINIÇÃO 

TAMANHOS: SOB MEDIDA 

06 06 
unid. 

Boné em RipStop 
Descritivo: 
BONÉ EM TECIDO RIPSTOP, COM ABA DURA E CURVA, SISTEMA DE FECHAMENTO COM O MESMO TECIDO DO BONÉ COM 

VELCRO, COR AZUL MARINHO ESCURO COM OS SEGUINTES DETALHES DE CONFECÇÃO:  

MATÉRIA PRIMA: TECIDO EM RIPSTOP, 48 % POLIÉSTER , 52 % ALGODÃO. BRASÃO DA DEFESA CIVIL DE SAPUCAIA DO SUL 

- RS COM 5CM (LARGURA) X 7CM (ALTURA), EM BORDADO DE ALTAQUALIDADE NA PARTE FRONTAL; NOME DE SERVIÇO 

LETREIRO COR LARANJA, E A “TIPAGEM SANGUÍNEA” EM LETREIRO VERMELHO, FONTE ARIALBOLDTAMANHO 10MM DE 

ALTURA POR 5MM DE LARGURA,BORDADO DE ALTA QUALIDADE NA ESQUERDA DO BONÉ, FORRAÇÃO COM ENTRETELA 

PARA FIRMAR A ESTRUTURA NA PARTE FRONTAL, EM TODAS AS DEMAIS, APLICAÇÕES DE REFORÇO, E ACABAMENTO DA 

BORDA INTERNA EM ALGODÃO. ACABAMENTO DO PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LIMPEZA DE FIOS E DAS LINHAS 

EXCEDENTES DE COSTURAS QUE NÃO PODERÃO APRESENTAR DESCONTINUIDADES E/OU DESVIOS EXTERNOS E 

DEVERÃO SER PLANAS; AVIAMENTOS LINHA 100% POLIÉSTER Nº 80, NA COR DO TECIDO. NÃO PODERÁ APRESENTAR 

DESFIAMENTO NA SUPERFÍCIE DO TECIDO, NEM ESGARÇAMENTO DE COSTURAS; AS BORDAS DEVERÃO SER ACABADAS 

COM BAINHAS DE ALTA QUALIDADE E EXCELENTE ASPECTO VISUAL; A ESTAMPARIA DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE, 

COM NITIDEZ DE DETALHES, CORES CONSISTENTES, APRESENTANDO RESISTÊNCIA A DOBRADURAS E AMASSAMENTOS. 

TAMANHO SOB MEDIDA.LAUDOS OBRIGATÓRIOS PARA APRESENTAÇÃO REFERENTES AOS UNIFORMES (BONÉ EM 

RIPSTOP).COMPOSIÇÃO DO TECIDO CONFORME NORMA AATCC TM 20:2013 e AATCC TM 20ª:2020 

TÍTULOS DE FIOS (TEX ) CONFORME NORMA ABNT NBR 13216:1994 

TITULOS DE FIO (NE) CONFORME NORMA ABNT NBR 13216:1994 

SOLIDEZ DA COR Á LUZ CONFORME  NORMA ABNT NBR ISO 105-B02:2019 

GRAMATURA DO TECIDO CONFORME NORMA ABNT NBR 10591:2008 

ARMAÇÃO DO TECIDO CONFORME NORMA ABNT NBR 12546:2017 

NUMEROS DE FIOS CONFORME NORMA  ABNT NBR 10588:2015 

RESISTÊNCIA A TRAÇÃO CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 13934-1:2016 

ALONGAMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 13934-1:2016 

TENDENCIA A FORMAÇÃO DE PILLING CONFORME NORMA ISO 12945-1:2020 

SOLIDEZ AO SUOR CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 105-E04:2014 

SOLIDEZ DA COR A FRICÇÃO A SECO CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 105-X12:2019 

SOLIDEZ DA COR A FRICÇÃO A UMIDO CONFORME NORMA ABNT NBR ISO 105-X12:2019 

CALCULO DA DIFERENÇÃ DE COR CONFORME NORMA AATCC 173/2009 

ENTREGA: 

AS PEÇAS DEVERÃO SERA CONDICIONADAS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGENS PLÁSTICAS, LACRADAS. 

O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LIMPEZA DE FIOS E DAS LINHAS EXCEDENTES DE COSTURAS QUE NÃO PODERÃO 

APRESENTAR DESCONTINUIDADES E/OU DESVIOS EXTERNOS E DEVERÃO SER PLANAS; NÃOAPRESENTAR DESFIAMENTO 

NA SUPERFÍCIE DO TECIDO, NEM ESGARÇAMENTODE COSTURAS; AS BORDAS DEVERÃO SER ACABADAS COM BAINHAS 

DE ALTA QUALIDADE E EXCELENTE ASPECTO VISUAL; A ESTAMPARIA DEVERÁ SER DE ALTA QUALIDADE, NITIDEZ DE 

DETALHES, CORES CONSISTENTES, APRESENTANDO RESISTÊNCIA A DOBRADURAS E AMASSAMENTOS; 

ETIQUETA INTERNA, INFORMANDO: 1–COMPOSIÇÃO DO TECIDO; 2- MODO/SÍMBOLOS DE LAVAGEM; 3-MODELO/TAMANHO 

DO MANEQUIM; 4-RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO FORNECEDOR DA CONFECÇÃO  

GARANTIA MÍNIMA DE 1ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Todas as imagens são meramente ilustrativas, O produto deve ser similar com as características descritas neste 

documento. 
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10. Das Amostras: 

Cabe ao CONTRATADO: 
 

a) O licitante vencedor do lote deverá entregar uma amostra dos uniformes relacionados em cada 
item desse termo de referência com objetivo de avaliação técnica do objeto.  

b) As amostras deverão ser entregues na sede da Defesa Civil. Rua Tiradentes, 624, bairro Vacchi, 
Sapucaia do Sul. 

c) Na avaliação das amostras serão observadas a cor, textura, resistência, acabamento, tecido, 
material utilizado, logomarca e confecção dentro do especificado e conforme descritivos 
constantes neste termo de referência. 

d) O prazo para entrega do licitante vencedor será de 7 (sete) dias úteis. 

 
11. Das Obrigações do Contratante: 

Cabe ao CONTRATANTE: 

 Acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais; 

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir a obrigação 

dentro das normas do contrato; 

Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nos termos deste contrato;  

Aplicar à CONTRATADA as sanções cabíveis; 

Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato; 

Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA; 

Prestar informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Contrato que venham a 

ser solicitados pela CONTRATADA. 

 
12. Dos Encargos da Contratada: 

 
Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações: 

Entregar os materiais contratados conforme as orientações da Secretaria Municipal 

solicitante através de seus representantes e em conformidade com o Termo de Referência. 

Respeitar normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às 

dependências do CONTRATANTE. 

Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do 

CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo CONTRATANTE. 

Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os 

esclarecimentos solicitados. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Endereço: Av. Leônidas de Souza, 1289 – CEP 93210-140 – Fone: (51) 3451.8000 
Web Site:  www.sapucaiadosul.rs.gov.br    Email: licitacoes.compras@sapucaiadosul.rs.gov.br 

Página 25 

Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por 

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação. 

Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados 

quando da entrega do objeto contratado. 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

os materiais recusados e devolvidos pelo CONTRATANTE, sem que caiba qualquer acréscimo no 

preço contratado. 

Manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência deste 

contrato, para representá-la sempre que for necessário. 

 

13. Critérios de Recebimento do Objeto: 

Os bens serão recebidos: (Na Defesa Civil de Sapucaia do sul), Rua Tiradentes, 624. 

a) Os produtos devem ser: De alta qualidade, com excelente acabamento, sem falhas ou 

quaisquer outras avarias; De excelência resistência;  

b) Produtos contendo baixa qualidade, em desacordo com a descrição detalhada presente 

no item 2, serão rejeitados pela Contratante e o fornecedor terá o prazo de 10 dias para reposição. 

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo.  

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações contidas neste Termo de Referência e na proposta.  

 

14. Da condição de Pagamento: 

O pagamento do preço da aquisição será feito pela Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul 

mediante a apresentação, pela CONTRATADA, da respectiva nota fiscal ou nota fiscal-fatura, que 

deverá ser processada e enviada ao Departamento de Compras até o 5º (quinto) dia do mês 

seguinte ao do fornecimento e deverá registrar o número do contrato e ser devidamente atestada 

pelo seu gestor designado pelo Secretário responsável pela pasta. 

A fiscalização do Município somente atestará a aquisição e liberará a nota fiscal para 

pagamento quando cumpridas pela CONTRATADA todas as condições pactuadas. 

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da respectiva fatura 

corretamente preenchida no departamento competente da Secretaria Municipal da Fazenda. 

O documento de cobrança deverá ser emitido em 03 (três) vias, em nome do Município de 

Sapucaia do Sul, trazendo o número do empenho e do processo a que esse se refere. 
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As faturas/notas fiscais emitidas com erro deverão ser substituídas, fazendo, nesse caso, o 

Município de Sapucaia do Sul a devida comunicação à CONTRATADA, dentro do prazo fixado 

para o pagamento e disporá de até 15 (quinze) dias, a partir da sua correção ou substituição das 

faturas/notas fiscais, para seu pagamento, sem prejuízo ao disposto no item 8.3. 

Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto perdurar pendência de 

liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual. 

A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de 

Cadastramento do Município para verificação da situação da CONTRATADA em relação às 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, cujo resultado será impresso e 

juntado ao processo. 

 
15. Da Garantia: 

A Contratada deverá comprometer-se a prestar a garantia mínima de 03 meses para 

defeitos de fabricação. 

A substituição dos produtos, caso seja necessária, deverá ser efetivada em até 05 (cinco) 

dias úteis, contados da comunicação realizada pela Contratante.  

 
16. Das Sanções: 

A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado 

está sujeita às seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa: 

Advertência;  

Multa; 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de 

Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de 

Sapucaia do Sul; 

Descredenciamento ou proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de 

fornecedores do Município de Sapucaia do Sul; 

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

As sanções previstas nos subitens anteriores deste contrato poderão ser aplicadas 

juntamente com a sanção de multa. 

A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das 

normas do contrato celebrado. 

A multa aplicável será de: 
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0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, limitada a 10% (dez 

por cento), do valor global da contratação; 

10% (dez por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato ou 

da Nota de Empenho; 

10% (dez por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto quanto 

ao prazo de execução, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho. 

O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 

seguinte ao do vencimento do prazo de execução dos serviços, se dia de expediente normal no 

órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte. 

A multa poderá ser aplicada juntamente com outras sanções segundo a natureza e a 

gravidade da falta cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade. 

Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na execução dos serviços, a Nota de 

Empenho ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido, exceto se houver justificado interesse 

público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa. 

A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a 

participação em licitação e a contratação com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, 

as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pelo Município de Sapucaia do Sul, sendo aplicadas nos seguintes prazos e 

hipóteses: 

Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a CONTRATADA 

permanecer inadimplente; 

Por até 12 (doze) meses, quando a CONTRATADA falhar ou fraudar na execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;  

O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de 

fornecedores do Município de Sapucaia do Sul são sanções administrativas acessórias à 

aplicação de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de 

Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município, sendo 

aplicadas, por igual período. 

             A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será 

aplicada à vista dos motivos informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser 

requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

             A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública permanecerá 

em vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a 
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CONTRATADA ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das 

sanções de suspensão e impedimento aplicadas. 

             A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública produz 

efeitos em relação tanto à Administração Direta, Autárquica e Fundacional, às Empresas Públicas e 

Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município 

de Sapucaia do Sul, quanto à Administração Pública da União, demais Estados, Municípios e Distrito 

Federal. 

 
17. Da Rescisão: 

A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

A rescisão deste contrato pode ser: 

Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII; 

Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que 

haja conveniência para o CONTRATANTE; 

Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

A CONTRATADA reconhece todos os direitos da CONTRATANTE em caso de eventual 

rescisão contratual. 

O contrato será rescindido automaticamente na hipótese de superveniência de licitação 

exitosa.  

 

 

 

José Claudio Prates 
Chefe de Gabinete 

Gabinete do Prefeito 
Matrícula 93196 
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Pregão Eletrônico n° 097/2022 

Anexo II 

Planilha de composição de preços 

 

Item Descrição Unidade Quantidade 
Valor Unitário 

em R$ 

Valor Total 

em R$ 

1      

2      

      

OBS.: As descrições completas de cada item constam no Termo de Referência - Anexo I do edital do 

Pregão Eletrônico 097/2022. 

Nos preços ofertados estarão inclusos todos os custos diretos e indiretos que possam alterar o valor dos 

bens licitados. 

Dados da empresa: (Razão Social, CNPJ, endereço, fone contato e fax). 

Prazo de Validade da Proposta: Mínimo 60 (sessenta dias). 

 

Sapucaia do Sul, ______de ______ de 20__. 

 

 

Assinatura do representante legal acima qualificado e identificação da empresa (carimbo) 
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Pregão Eletrônico n° 097/2022 

Anexo III 

Modelos de Declaração 

a) Declaração de fato superveniente: 

A empresa ________________________________________, por meio de seu representante legal, Sr.(a) 

_____________________, CPF _________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-

Gerente), DECLARA, para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação 

instaurada pelo MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL, na modalidade Pregão Eletrônico n° 097/2022, que 

comunicará fato superveniente e impeditivo de habilitação. 

 

b) Declaração de Idoneidade: 

A empresa ________________________________________, por meio de seu representante legal, Sr.(a) 

_____________________, CPF _________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-

Gerente), DECLARA, para os devidos fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação 

instaurada pelo MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL, na modalidade Pregão Eletrônico n° 097/2022, que 

não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO em qualquer de suas esferas. 

 
c) Declaração de que não emprega menor: 

A empresa _______________________________________, por meio de seu representante legal, Sr.(a) 

_______________________________, CPF __________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-

Gerente), __________________ ,DECLARA, para os devidos fins de direito, na qualidade de 

PROPONENTE da licitação instaurada pelo MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL, na modalidade Pregão 

Eletrônico n° 097/2022, que não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos. 

 

d) Declaração que se inclui na Lei Complementar nº. 123/2006: 

A empresa _______________________________________, por meio de seu representante legal, Sr.(a) 

_______________________________, CPF __________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-

Gerente), __________________ DECLARA, para os devidos  fins de direito, na qualidade de 

PROPONENTE da licitação instaurada pelo MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL, na modalidade Pregão 

Eletrônico n° 097/2022, que se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº. 

123/2006 e não se utiliza indevidamente deste benefício. 

 

e) Declaração de que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa: 

A empresa _______________________________________, por meio de seu representante legal, Sr.(a) 

_______________________________, CPF __________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-
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Gerente), __________________ DECLARA, para os devidos fins de direito, na qualidade de 

PROPONENTE da licitação instaurada pelo MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL, na modalidade Pregão 

Eletrônico n° 097/2022, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado 

de empresa pública ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante. 

 

f) Declaração específica de não participação: 

A empresa _______________________________________, por meio de seu representante legal, Sr.(a) 

_______________________________, CPF __________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-

Gerente), __________________ DECLARA, para os devidos fins de direito, na qualidade de 

PROPONENTE da licitação instaurada pelo MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL, na modalidade Pregão 

Eletrônico n° 097/2022, que não teve participação na elaboração do projeto básico / termo de referência e 

de não possuir vínculos de dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do 

capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado com o(s) responsável(is) 

pela elaboração do projeto básico / termo de referência. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmo o(s) presente(s). 

 

Sapucaia do Sul, ___ de _________ de 20__ 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA 

OBS: As declarações poderão ser apresentadas individualmente, por item ou todos os itens em uma única 
declaração. 
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Pregão Eletrônico nº 097/2022 

Anexo IV 

Minuta Contratual 

 

Expediente Administrativo – 26435/2022 

Pregão Eletrônico nº. 097/2022 

Contrato nº. ___/20__ 

 

CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO 

DE SAPUCAIA DO SUL E A EMPRESA 

_______________________, PARA OS FINS 

QUE SE ESPECIFICA. 

 

O Município de Sapucaia do Sul, RS, de um lado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 88.185.020/0001-25, 

neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Volmir Rodrigues, no uso de suas atribuições, neste ato 

denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa _________________, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº. ____________________, com sede na Cidade de ________________________, neste 

ato representada por seu representante legal, Sr._______________________, portador do CPF/MF n.º 

_________________, denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o resultado do Pregão 

Eletrônico nº. 097/2022, do Tipo Menor Preço Unitário, consoante e decidido nos Processo(s) 

Administrativo(s) nº. 26435/2022 resolvem celebrar o presente contrato, sujeitando-se às disposições da 

Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, do Decreto Federal nº 

10.024/2019 e do Decreto Municipal nº. 3.520, de 18 de fevereiro de 2009,  com suas alterações posteriores 

e demais diplomas legais que regem a matéria, mediante as seguintes condições: 

 

1. DO OBJETO: 
1.1. O presente instrumento tem por objeto a Aquisição de uniformes para Defesa Civil de Sapucaia 
do Sul, conforme estipulado no Termo de Referência – Anexo Único deste instrumento contratual. 

 
2. DO PREÇO: 
2.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ ________(_________________). 
2.2. O(s) preço(s) acima mencionado(s) contempla(m) todos os custos direta ou indiretamente relacionados 
com a perfeita e completa execução do contrato. 
 
3. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
3.1. A forma de pagamento do Município de Sapucaia do Sul é por empenho de despesa. 
3.2. A fiscalização do Município somente atestará o fornecimento dos produtos e liberará a nota fiscal para 
pagamento, quando cumpridas pela CONTRATADA todas as condições pactuadas. 
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3.3. O pagamento do preço do prestação dos serviços será feito pelo Município de Sapucaia do Sul, 
mediante a apresentação, pela CONTRATADA, da respectiva nota fiscal ou nota fiscal/fatura, emitida em 
nome da Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul, trazendo o número do empenho e do contrato a que se 
refere. Dito documento deverá ser atestado pelo gestor do contrato, designado pelo Secretário ou pelo 
próprio responsável pela pasta solicitante. 
3.4. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após o recebimento da respectiva fatura 
corretamente preenchida, pelo departamento competente da Secretaria Municipal da Fazenda. Se o término 
deste prazo coincidir com dia em que não houver expediente na Prefeitura, considerar-se-á como 
vencimento o primeiro dia útil imediato. 
3.5. As notas fiscais/faturas emitidas com erro deverão ser substituídas. Neste caso, o Município de 
Sapucaia do Sul efetuará a devida comunicação à CONTRATADA, para que dentro do prazo fixado para o 
pagamento, proceda na sua regularização. No mais, o Município disporá de até 15 (quinze) dias, a partir da 
correção das notas fiscais/faturas ou da sua substituição para efetuar o seu pagamento, sem prejuízo ao 
disposto no item 3.4. 
3.6. A liberação do pagamento ficará condicionada à consulta prévia ao Sistema de Cadastramento do 
Município para verificação da situação da CONTRATADA em relação às condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, cujo resultado será impresso e juntado ao processo. 
 
4. DOS PRAZOS: 
4.1. O contrato que vier a ser celebrado terá prazo de vigência adstrita à validade dos respectivos créditos 
orçamentários, conforme art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
4.2. O prazo de entrega, do objeto/ ou serviço deverá ser de 30 dias, após o recebimento da ordem de 
compra. 
4.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 
constantes na descrição do produto, devendo ser substituídos e/ou reparados, a custa da 
CONTRATADA, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da notificação da contratada. 
4.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos 
prejuízos decorrentes da incorreta execução do contrato. 
4.5. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias úteis após a 
conclusão, uma vez verificada a execução satisfatória dos serviços, mediante termo de recebimento 
definitivo, ou recibo, firmado pelo fiscal do contrato. A entrega será parcelada, conforme necessidade do 
contratante. 
4.6. Local de Entrega: bens deverão ser entregues na sede da Defesa Civil, localizada na Rua 
Tiradentes,624, Bairro Vacchi, Sapucaia do Sul. 
4.7. O fornecimento será efetuado com prazo de entrega não superior a 30 dias, contados a partir do 

recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do instrumento de contrato, se for o caso. 

4.8. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com seu objeto. 
 
5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação (ões) 
orçamentária(s): 

Unidade Requisição Dotação 

Gabinete do Prefeito 1790/2022 Dotação: 71 
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6. DO REAJUSTE e DO REEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
6.1. Do reajuste: 
6.1.1. Os valores serão reajustados em conformidade com a lei federal nº. 9.069 de 29 de junho de 1995, 
Plano Real. Contratação com periodicidade inferior a um ano são irreajustáveis. O índice para o reajuste 
será o IGP-M (FGV). 
6.1.2. No caso de reajustes subsequentes ao primeiro, o prazo mínimo de um ano conta-se a partir da data 
do último reajuste. 
6.1.3. Vedada à inclusão, por ocasião do reajuste, de componentes não previstos na proposta inicial, exceto 
quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, ficando essa comprovação a cargo da 
EMPRESA CONTRATADA. 
 
6.2. Do Reequilíbrio da Equação Econômico-Financeira: 
6.2.1. Poderá haver revisão contratual em face da ocorrência de fatos supervenientes e imprevisíveis, ou 
previsíveis, mas de consequências incalculáveis que venham a ensejar desequilíbrio na equação 
econômica do contrato; 
6.2.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, poderá ensejar a revisão destes para mais ou para menos, conforme o 
caso. 
 
7. Da Garantia dos Produtos e Amostras 
 
7.1. Da Garantia: 

7.1.1. A Contratada deverá comprometer-se a prestar a garantia mínima de 03 meses para defeitos de 
fabricação. 
7.1.2. A substituição dos produtos, caso seja necessária, deverá ser efetivada em até 05 (cinco) dias úteis, 
contados da comunicação realizada pela Contratante.  
 
7.2. Da Amostra: 

7.2.1. O licitante vencedor do lote deverá entregar uma amostra dos uniformes relacionados em cada item 
desse termo de referência com objetivo de avaliação técnica do objeto. 
7.2.2. As amostras deverão ser entregues na sede da Defesa Civil. Rua Tiradentes, 624, bairro Vacchi, 
Sapucaia do Sul. 
7.2.3. Na avaliação das amostras serão observadas a cor, textura, resistência, acabamento, tecido, material 
utilizado, logomarca e confecção dentro do especificado e conforme descritivos constantes neste termo de 
referência. 
7.2.4. O prazo para entrega do licitante vencedor será de 7 (sete) dias úteis. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
Cabe ao CONTRATANTE: 
8.1. Acompanhar e fiscalizar a prestação dos produtos; 
8.2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir as obrigações contratuais 
dentro das normas do contrato; 
8.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nos termos deste contrato; 
8.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções cabíveis; 
8.5. Documentar as ocorrências havidas na execução do contrato; 
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8.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA; 
8.7. Prestar informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste contrato que venham a ser solicitados 
pela CONTRATADA. 
8.8. A CONTRATANTE irá prestar informações suficientes para criação de usuários a ter acesso ao sistema 
com suas respectivas responsabilidades frente aos programas cadastrados. 
 
9. DOS ENCARGOS DA CONTRATADA: 
Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações: 
9.1. A empresa contratada deverá efetuar o fornecimento do objeto e prestação das garantias de acordo 
com as especificações e demais condições estipuladas no Termo de Referência, Anexo I deste contrato. 
9.2. A empresa contratada deverá substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os produtos 
considerados falhos ou insuficientes pela fiscalização do contrato deforma imediata a partir da notificação 
que lhe for entregue oficialmente, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado; 
9.3. Respeitar normas e procedimentos de controle interno inclusive de acesso às dependências do 
CONTRATANTE; 
9.4. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE ou, 
ainda, a terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 
devido à fiscalização ou o acompanhamento feito pelo CONTRATANTE; 
9.5. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos 
solicitados; 
9.6. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
9.7. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da 
execução do objeto contratado; 
9.8. Executar, às suas expensas, o fornecimento do objeto deste contrato, mediante solicitação da 
Secretaria requisitante, nos prazos fixados na cláusula quarta; 
9.9. A CONTRATADA, sem prejuízo de sua responsabilidade, deverá comunicar ao fiscal do contrato 
designado pelo CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execução ou no controle 
do objeto, bem como qualquer fato que possa colocar em risco a segurança e a qualidade dos mesmos e 
sua execução dentro do prazo pactuado; 
9.10. O equipamento referente ao objeto deste edital será acompanhado, fiscalizado e atestado por fiscal 
nomeado em contrato, conforme Anexo IV, Minuta contratual, item 14.2. 
9.11. Manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência deste contrato, para 
representá-la sempre que for necessário. 

 

10. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
10.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, desde que 
haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 
 
11. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA: 
11.1. O presente contrato fundamenta-se na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de julho de 1993, com suas 
alterações posteriores, assim como na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 3.520, de 
18 de fevereiro de 2009. 
11.2. O presente contrato vincula-se aos termos do Processo(s) Administrativo(s) nº. 26435/2022, 
especialmente: 
11.2.1. Do edital do Pregão Eletrônico nº. 097/2022; 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Endereço: Av. Leônidas de Souza, 1289 – CEP 93210-140 – Fone: (51) 3451.8000 
Web Site:  www.sapucaiadosul.rs.gov.br    Email: licitacoes.compras@sapucaiadosul.rs.gov.br 

Página 36 

11.2.2. Da Requisição nº. 1790/2022 
11.2.3. Da proposta vencedora da CONTRATADA 
 
12. DA RESCISÃO: 
12.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos arts. 77 a 
80 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
12.2. Também pode constituir motivo para rescisão contratual o descumprimento, pela contratada, das 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, de segurança do trabalhador, entre outras afins, em relação aos 
seus empregados. 
12.3. A rescisão deste contrato pode ser: 
12.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a 
XII e XVII do art. 78 da lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII; 
12.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para o CONTRATANTE; 
12.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
12.4. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 
12.5. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados no processo, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 
12.6. A CONTRATADA reconhece todos os direitos do CONTRATANTE em caso de eventual rescisão 
contratual. 
 
13. DAS SANÇÕES: 
13.1. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado está sujeita 
às seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa: 
13.1.1. Advertência; 
13.1.2. Multa; 
13.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de Sapucaia do Sul; 
13.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
13.2. As sanções previstas nos subitens 13.1.1, 13.1.3 e 13.1.4 poderão ser aplicadas juntamente com a 
sanção de multa. 
13.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas do 
contrato celebrado. 
13.4. A multa aplicável será de: 
13.4.1. 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso na entrega do(s) bem(s) 
adquirido(s), limitada a 10% (dez por cento) do VALOR UNITÁRIO da contratação; 
13.4.2. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo da execução do serviço, calculados sobre o valor 
total do contrato ou da nota de empenho, sem prejuízo da aplicação da multa prevista nos subitem 13.4.1 
quando for o caso; 
13.4.3. 10% (dez por cento) pela recusa injustificada em prestar o objeto, calculado sobre o valor 
correspondente à parcela do contrato não cumprida; 
13.4.4. 10% (dez por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota 
de empenho; 
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13.4.5. 10% (dez por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto quanto ao 
prazo de execução, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho. 
13.5. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 
vencimento do prazo de execução do serviço, se dia de expediente normal no órgão ou entidade 
interessada, ou do primeiro dia útil seguinte. 
13.6. A multa poderá ser aplicada juntamente com outras sanções segundo a natureza e a gravidade da 
falta cometida, desde que observado o princípio da proporcionalidade. 
13.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na prestação do serviço, a nota de empenho ou o 
contrato deverão ser, respectivamente, cancelada ou rescindido, exceto se houver justificado interesse 
público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa. 
13.8. Também pode ensejar a aplicação de multa à empresa contratada, o descumprimento, pela mesma, 
das obrigações trabalhistas, previdenciárias, de segurança do trabalhador, entre outras afins, em relação 
aos seus empregados; A multa prevista será de 10% do valor total do contrato. 
13.9. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a 
participação em licitação e a contratação com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as 
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pelo Município de Sapucaia do Sul, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses: 
13.9.1. Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA falhar ou fraudar na execução total ou 
parcial do contrato; 
13.9.2. Por até 5 (cinco) anos, quando a CONTRATADA: não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, cometer fraude fiscal ou 
praticar quaisquer atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação; 
13.10. O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de 
fornecedores do Município de Sapucaia do Sul são sanções administrativas acessórias à aplicação de 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, 
Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades 
controladas direta ou indiretamente pelo Município, sendo aplicadas, por igual período. 
13.10.1. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será aplicada à 
vista dos motivos informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) 
anos de sua aplicação. 
13.10.2. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública permanecerá 
em vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção – a qual será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta – limitada ao prazo de 2 (dois) anos em 
quaisquer hipóteses; 
13.10.3. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública produz efeitos 
em relação tanto à Administração Direta, Autárquica e Fundacional, às Empresas Públicas e Sociedades de 
Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de Sapucaia do Sul, 
quanto à Administração Pública da União, demais Estados, Municípios e Distrito Federal. 
13.11. Todas as sanções e penalidades aplicadas serão registradas no sistema de cadastramento de 
fornecedores do Município de Sapucaia do Sul; 
 
14. DA GESTÃO/ FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
14.1. O contrato ou instrumento equivalente oriundo desta contratação terá como responsáveis: 

14.1.1. Gestor: José Cláudio Prates  – Matrícula 93196 – Chefe Gabinete do Prefeito  
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14.1.2.  Fiscal: André Luís Câmara – Matrícula 6926-1 – Diretor Defesa Civil 
14.2. Compete ao Gestor do Contrato acima identificado exercer a administração do contrato, com 
atribuições voltadas para o controle das questões documentais da contratação, quais sejam, verificar se os 
recursos estão sendo empenhados conforme as respectivas dotações orçamentárias, acompanhar o prazo 
de vigência do contrato, verificar a necessidade e possibilidade da renovação/prorrogação, bem como 
estudar a viabilidade de realização de reequilíbrio econômico-financeiro e da celebração dos respectivos 
termos aditivos, etc. 
14.3. Compete ao Fiscal do Contrato acima identificado exercer a verificação concreta do objeto, devendo o 
servidor designado verificar a qualidade e procedência da prestação do objeto respectivo, encaminhar 
informações ao gestor do contrato, atestar documentos fiscais, exercer o relacionamento necessário com a 
contratada, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, etc. 
14.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
14.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor/prestador 
de serviços, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior. 

 
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
15.1. Os autos permanecerão franqueados aos interessados junto à Diretoria de Compras e Licitações, na 
Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul, na Av. Leônidas de Souza, nº 1289, para consulta e/ou realização 
de cópias pelas partes. Não serão encaminhadas cópias de expedientes administrativos, documentos 
escaneados e/ou por qualquer outra forma, por e-mail para quaisquer fins. A parte que desejar ter acesso 
aos autos ou documentos relativos a Expedientes Administrativos deverá comparecer no Setor de Compras 
e protocolar requerimento de realização de cópias ou encaminhar e-mail para 
licitacoes.compras@sapucaiadosul.rs.gov.br. A Administração informará o valor referente às cópias e 
procederá na emissão de guia para pagamento, conforme preceitua a Lei Complementar nº 01 de 27 de 
setembro de 2020. Após a confirmação do pagamento (competindo à parte encaminhar o respectivo 
comprovante), as cópias poderão ser retiradas no setor. Caso haja necessidade de envio pelo Correio, 
quando do requerimento, deverá ser informado o endereço para envio da correspondência, sendo que os 
custos de postagem devem ser pagos também pela parte requerente. 
15.2. Além das cláusulas que compõem o presente contrato, fazem parte integrante deste instrumento, 
como se nele estivessem contidas, a Lei Federal n°. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Federal nº 
10.024/2020, Decreto Municipal nº. 3.520/09, e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
16. DO FORO: 
16.1. Fica eleito o FORO da Comarca de Sapucaia do Sul – RS com expressa renúncia de qualquer outro, 
para serem dirimidas quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato. 
16.2. As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e 
seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo-o. 

 

Sapucaia do Sul, ___ de ______________ 20 __. 
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__________________________                                                          _______________________________ 
            Volmir Rodrigues                                                                                       xxxxxxxxxxxxxx 

           Prefeito Municipal                                                                              Empresa contratada 
 
 

 

                            1 __________________________________ CPF: 

  Testemunhas: 

                            2 __________________________________ CPF: 
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Pregão Eletrônico nº. 097/2022 

Contrato ___ /20__ 

Anexo Único 

Termo de Referência 

 


